Інструкція з першого налаштування приймача цифрового ефірного
мовлення ROMSAT TR-9110

УВАГА!
Перед початком налаштування перевірте тип своєї приймальної антени (активна чи
традиційна (пасивна)). Активна антена потребує додаткового живлення, яке треба
ввімкнути в меню налаштувань приймача.

Налаштування приймача з пасивною антеною
1. Під’єднайте до приймача телевізійну антену, кабель живлення та кабель відео/аудіо-сигналів.
Другий кінець кабелю відео/аудіо-сигналів під’єднайте до телевізора, виберіть у телевізорі режим
TV/AV. Детальна інформація розміщена в Інструкції користувача.
Ввімкніть телевізор і приймач. Якщо приймач під’єднано правильно, ви побачите на екрані таке:

2. Натискаючи кнопку «Вниз», перейдіть до пункту «Пошук каналів» та натисніть «ОК».

3. Під час пошуку у вікні мають з’явитися назви телеканалів.

4. Після завершення сканування ви можете переглянути перелік каналів, натиснувши на пульті
кнопку «ОК».

5. Якщо пошук був вдалий, приймач знайде та налаштує щонайменше 28 цифрових телевізійних
каналів. Якщо з пошуком каналів виникли труднощі, скористайтесь рекомендаціями зі сторінки з
інструкціями.

Налаштування приймача з активною антеною
1. Під’єднайте до приймача телевізійну антену, кабель живлення та кабель відео/аудіо-сигналів.
Другий кінець кабелю відео/аудіо-сигналів під’єднайте до телевізора, виберіть на телевізорі
режим TV/AV. Детальна інформація розміщена в Інструкції користувача.
Ввімкніть телевізор і приймач. Якщо приймач під’єднано правильно, ви побачите на екрані таке:

2. Натисніть на пульті кнопку «Exit». Ви маєте побачити меню налаштувань.

3. Натискаючи кнопку «Праворуч» на пульті, перейдіть до пункту меню «Пошук каналів», а потім,
за допомогою кнопки «Вниз», перейдіть до пункту «Живлення антени» і натисніть на пульті
кнопку «Праворуч». Параметр «Вимк.» має змінитись на «Увімк.».

Після того, як закінчиться сканування, натисніть кнопку «Exit»

4. Натискаючи на пульті кнопку «Вгору», перейдіть до пункту меню «Автопошук» і натисніть
кнопку «ОК».

Після того, як закінчиться сканування, натисніть кнопку «Exit»

5. Під час пошуку у вікні мають з’явитися назви телеканалів.

6. Після завершення сканування ви можете переглянути список каналів, натиснувши на пульті
кнопку «ОК».

7. Якщо пошук був вдалий, приймач знайде і налаштує щонайменше 28 цифрових телевізійних
каналів. Якщо з пошуком каналів виникли труднощі, скористайтесь рекомендаціями зі сторінки з
інструкціями.

